
الموسوعة الثامنة للفنان العالمي عمرو دياب باللغة العربية

كابتن منتخب روسيا لهوكي الجليد يعشق عمرو دياب

--

Alexander Mikhaylovich Ovechkin

 الكسندر اوفيتشكين ميخائيلوفيتش هو مهاجم و كابتن الفريق
ًا كابتن نادي "واشنطن  الروسي لهوكي الجليد, و هو أيض

 كابيتالز" المريكي الذي يلعب في دوري الهوكي الوطني أحد
 أشهر وأقوى بطولت هوكي الجليد في العالم. الكسندر له شعبية

 عريضة فى الوليات المتحدة المريكية و روسيا لدرجة أن
ًا بالحرف الواحد: يسعدني بصفتي  الرئيس باراك أوباما قال صائح
 من ساكني واشنطن القول ان الكسندر اوفيتشكين, لعب هوكي



 الجليد الروسي, يقطن في مدينتي. المهم أن صحيفة واشنطن
 بوست المريكية قد كشفت فى قسمها الرياضي عن ما يستمع اليه
 أحد أكبر لعبي العالم, و كان عمرو دياب فى هذه القائمة العامرة

 بالنجوم العالميين فى محاولة قام بها الصحفي المريكي دان
شتاينبرغ لتفريغ محتوى الـ آي بود الخاص باوفيتشكين

المصدر

 عمرو دياب و صحيفة واشنطن بوست و الكسندر اوفيتشكين
ميخائيلوفيتش

http://blog.washingtonpost.com/dcspo...kins_ipo
d.html

لسماع ما قاله الرئيس أوباما عن اوفيتشكين و اعجابه به

http://www.youtube.com/watch?v=YY6V-
nD_q7k

--

 الذاعة اليرلندية الوطنية تتحدث عن عمرو دياب فى برنامج ذا
جون كريدون شو

--

http://blog.washingtonpost.com/dcsportsbog/2006/11/ovechkins_ipod.html
http://blog.washingtonpost.com/dcsportsbog/2006/11/ovechkins_ipod.html
http://www.youtube.com/watch?v=YY6V-nD_q7k
http://www.youtube.com/watch?v=YY6V-nD_q7k


ًا في هيئة الذاعة و التلفزيون اليرلندية  في أيرلندا, و تحديد
ًا أكثر1ار.تي.اي, الذاعة اليرلندية الوطنية "راديو  ", و تحديد  

ًا من الثنين ُأسبوعي  في برنامج "ذا جون كريدون شو" الذي يذاع 
 إلى الجمعة, الساعة الثامنة و ثلثين دقيقة بتوقيت أيرلندا, يتحدث
 "جون كريدون" عن نجمنا العالمي و تأثيره فى منطقة المتوسط

 و شمال افريقيا, هذا و ل تجري العادة أن تخصص أي اذاعة
ًا من برامجها التي يتابعها العالم فى الداخل  وطنية في أيرلندا جزء
 و الخارج لي مطرب عربي و لكن عمرو دياب حالة استثنائية لنه

ًا للعالم كله ًا لنا فقط, و لكنه ملك ليس ملك

John Creedon

 استمع إلى إذاعة ايرلندا الوطنية و الحديث عن عمرو دياب
بصوت المذيع المخضرم جون كريدون من أحد الروابط التالية

http://www.archive.org/download/AmrD...reedo
nShow.mp3

أو

http://www.archive.org/download/AmrDiabOverseasBroadcasting/AmrDiab-TheJohnCreedonShow.mp3
http://www.archive.org/download/AmrDiabOverseasBroadcasting/AmrDiab-TheJohnCreedonShow.mp3


http://bit.ly/AmrDiabRTE

--

للستماع إلى الحلقة كاملة

http://dynamic.rte.ie/quickaxs/209-r...010-02-
18.smil

--

المصدر

 الموقع الرسمي لهيئة الذاعة و التلفزيون اليرلندية

http://www.rte.ie/radio1/johncreedon/2010-
02.html

--

 الجدير بالذكر أنه فى الونة الخيرة تم تسجيل حلقات برامج
ًا مثل إذاعية عالمية و رسمية تتحدث عن عمرو دياب خصيص

الذاعات المريكية الرسمية - ورلد فيجن

الذاعة السبانية الوطنية

هيئة الذاعة البريطانية - بي بي سي

http://www.archive.org/download/AmrDiabOverseasBroadcasting/AmrDiab-Bbc.mp3
http://www.archive.org/download/AmrDiabOverseasBroadcasting/Amr_Diab_Spanish_National_Radio.mp3
http://www.archive.org/download/AmrDiabOverseasBroadcasting/AmrDiab-WorldVisionReport.mp3
http://www.rte.ie/radio1/johncreedon/2010-02.html
http://www.rte.ie/radio1/johncreedon/2010-02.html
http://dynamic.rte.ie/quickaxs/209-r1-thejohncreedonshow-2010-02-18.smil
http://dynamic.rte.ie/quickaxs/209-r1-thejohncreedonshow-2010-02-18.smil
http://bit.ly/AmrDiabRTE


--

 النجم اليرلندي جوناثان ريس مايرز يعشق عمرو دياب على
صفحات مجلة "ايل" المريكية

--

Jonathan Rhys Meyers

 في مفاجأة غير متوقعة و غير طبيعية من العيار الثقيل, فجر النجم
 اليرلندي جوناثان ريس مايرز, بطل ذا تيودورز, و ايلفز و

 المهمة المستحيلة الجزء الثالث و غيرها, نجم إعلنات هوغو
 بوس أنه يعشق سماع عمرو دياب لنه "صوت إنساني", جاء

  من مجلة "ايل" المريكية العالمية, و2007ذلك فى عدد مارس 
 التي كانت على صفحة الغلف النجمة "جيسيكا سيمبسون", و لم
 أتوان منذ قرائتي للخبر أن أقوم بالبحث على النترنت لجد العدد,
 و لحسن الحظ وجدت اللقاء الذي جمع نجم هوليود جوناثان ريس

ًا مراسلة  مايرز و محررة "ايل" بولين أوكونور و هي أيض
 صحيفتي نيو يورك تايمز و نيو يورك أوبسيرفر. و وجدت اللقاء



ًل, كما  على موقع النجم اليرلندي الرسمي فى قسم الصحافة كام
 وجدت قصاصة من الصفحة شبه كاملة في إيضاحها لسم عمرو

دياب

بعض صور جوناثان ريس مايرز

 ريس مايرز في لندن لحضور العرض الول لـ المهمة المستحيلة..
2006 أبريل 25الجزء الثالث ، 





و الن مع نجمنا العربي العالمي بحق

ًل على موقعه الرسمي هذا هو اللقاء كام

http://www.jrmfansite.org/2007/03/403

 و هذه هي القصاصة التى وجدتها بأعجوبة و تحوي على نصف

http://www.jrmfansite.org/2007/03/403


 اسم عمرو دياب داخل المربع الحمر--و ذلك لكونها مادة محفوظة
الحقوق

This image has been resized. Click this bar to view 
the full image. The original image is sized 675x109 

and weights 64KB.

غلف المجلة الذي تم فيه الحديث عن عشقه لعمرو دياب



و هاتان صورتان له من داخل العدد نفسه



--



ًا مخترع موسيقى الويندوز: عمرو دياب هو اختياري الول عالمي

--

Brian Eno

Charlie Gillet

 فى تطور عالمي و فى حلقة خاصة مع رمز التقديم الذاعي
 البريطاني "تشارلز جيليت" مع الملحن العالمي و رائد الموسيقى
 "بريان اينو" المعروف عنه أنه قد صرح بعشقه لعمرو دياب فى
 إحدى ندوات "المعهد البريطاني الدولي". و لكن فى حلقة على
 راديو البي بي سي تحدث مخترع موسيقي المبيانت, و مؤلف

" و مؤلف المقطع95موسيقى بداية تشغيل "نظام ويندوز   
  سيروكو, أن عمرو دياب هو الختيار8800الصوتي لـ نوكيا 



 الول لديه على المستوى العالمي و ليس فقط على المستوى
 العربي, و اختار ألبوم "ليلي نهاري" كأفضل ألبوم على مستوى
 العالم بدون أي مبالغة, بل إن المحيطون به أكدوا لتشارلز جيليت
 أن هذا الكلم صحيح مائة فى المائة و أن عمرو دياب هو المطرب

ًا المفضل لـ"إينو" عالمي

ما يخص عمرو دياب من اللقاء

This image has been resized. Click this bar to view 
the full image. The original image is sized 681x98 

and weights 128KB.

المصدر

http://www.charliegillett.com/playli...?
date=16July05

ًا على95لسماع موسيقى تشغيل ويندوز    التى قام بتأليفها بناء
1994طلب من مايكروسفت عام 

http://www.charliegillett.com/playlist.php?date=16July05
http://www.charliegillett.com/playlist.php?date=16July05


http://www.youtube.com/watch?
v=aUbjTapNImM

لمعرفة الكثير عن بريان اينو المبتكر الرئيسى لموسيقى المبيانت

http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Eno

--

إذاعة أسبانيا الوطنية: عمرو دياب أعظم صوت عربي

--

 خصصت الذاعة الوطنية الرسمية للمملكة السبانية حلقة خاصة
 عن النجم العالمي عمرو دياب بعنوان "أعظم صوت عربي", و

ًا على موجات راديو    الوطني, و استضافت الذاعة الناقد3تحديد
 السباني المتخصص فى موسيقى الجاز بصحيفة "لو رازون"
 خامس أكبر صحيفة فى أسبانيا, "خافيير دى كامبرا". و تحدث

 فى الحلقة التى كانت مدتها كبيرة للغاية و لكني استطعت الحصول
  دقائق و ثلث ثواني منها. و من أقوال المذيع خلل7على 

 البرنامج أن أغنية "قمرين" هي أفضل أغنية تغنى بها فنان باللغة
العربية في دول حوض المتوسط

2010 يونيو 27الحلقة بتاريخ 

للستماع

http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Eno
http://www.youtube.com/watch?v=aUbjTapNImM
http://www.youtube.com/watch?v=aUbjTapNImM


http://bit.ly/Amr_Diab_Spanish_National_Radi
o

أو

http://www.mediafire.com/?n12ztmdd2e1

و هذه صورة أرشيفية للناقد السباني خافيير دى كامبرا

--

ًا من ًا جديد  الذاعات المريكية تحتفل بإنشاء عمرو دياب نوع

http://www.mediafire.com/?n12ztmdd2e1
http://bit.ly/Amr_Diab_Spanish_National_Radio
http://bit.ly/Amr_Diab_Spanish_National_Radio


الموسيقى و تحطيم ألبوم "وياه" للمبيعات القياسية

--

 إنضمت كبرى الذاعات فى الوليات المتحدة المريكية و منها
 إذاعات بوسطن, و سان دييجو, و سياتل, و شيكاغو إلى إذاعة

 الرؤية العالمية التابعة "لمنظمة ورلد فيجن" فى الحتفال بإنشاء
ًا من الموسيقى العالمية تسمى الموسيقى ًا جديد  عمرو دياب نوع

 "المتوسطية" أو "موسيقى البحر البيض المتوسط". الُمبهر فى
 هذا الحدث أن مراسلة "ايه بي سي نيوز العالم الليلة" الذاعية و

 الصحفية المريكية اللمعة, مديرة التحرير في الذاعة "بيجى
 ويمير" التى نالت العديد من الجوائز العالمية, قد احتفلت بعمرو
 دياب بصوتها. و لم يكن الحتفال المريكي الرسمي فقط بإنشاء
 عمرو دياب لنوع جديد من الموسيقى كموسيقى "البوب" و لكن
ًا لتخطي ألبوم "وياه" أكبر مبيعات قياسية فى تاريخ الشرق  أيض
 الوسط, كما احتفلت الذاعات المريكية الرسمية بألبوم "وياه"
 واصفين إياه بأكبر حدث فنى و أعظم أغنية فى تاريخ موسيقى

الشرق الوسط

Peggy Wehmeyer



 لسماع الحتفال المريكي الرسمي بألبوم وياه و الشهادة العالمية
فى حق عمرو دياب من مراسلة ايه بي سي نيوز--بيجي ويمر

إضغط هنا

هناأو 

تقول وبجي ويمر فى المقطع الصوتي

Now, we go to North Africa; to Egypt, where 
singer Amr Diab has topped the charts 

throughout his career. The domination of 
Arabic music, Western and Pop and Flamenco 
has been a huge success. His latest album sold 

over 2 million copies, making it as the biggest hit 
in the history of Middle Eastern music. Here is 

Amr Diab with his latest hit, "Wayah."

--

 احتفال الذاعات المريكية الرسمية بألبوم عمرو دياب و النوع
الموسيقي الجديد الذى اخترعه

المصدر

http://www.worldvisionreport.org/Sto...-Star-
Amr-Diab

http://www.worldvisionradio.com/Find-Stories#

http://www.worldvisionradio.com/Find-Stories
http://www.worldvisionreport.org/Stories/Week-of-January-30-2010/Middle-Eastern-Pop-Star-Amr-Diab
http://www.worldvisionreport.org/Stories/Week-of-January-30-2010/Middle-Eastern-Pop-Star-Amr-Diab
http://cbs.com.nu/cbs/media_audio_2010_0130_amr-diab-egypt.mp3
http://cbs.com.nu/cbs/media_audio_2010_0130_amr-diab-egypt.mp3
http://www.worldvisionreport.org/downloadmp3.php?file=media/audio/2010/0130/amr-diab-egypt.mp3


نبذه عن إذاعة ورلد فيجن و العلمية بيجي ويمير

http://www.worldvisionreport.org/Abo...-Vision-
Report

--

ًة  مجلة بيلبورد المريكية: "أصلها بتفرق" ثاني أكثر فيديو مشاهد
في العالم

--

This image has been resized. Click this bar to view 
the full image. The original image is sized 690x184 

and weights 41KB.

 في أول رد فعل عالمي على الغنية المنفردة التي أصدرها الفنان
 عمرو دياب, عكست مجلة بيلبورد المريكية السبوعية

 المتخصصة في مجال صناعة الموسيقى مدى نجاح و شعبية
 أغنية "أصلها بتفرق" على مستوى العالم, حيث حقق عمرو دياب
ًا, حيث أصبح الفيديو الترويجي لـ"أصلها ًا جديد ًا عالمي ًل قياسي  سج

http://www.worldvisionreport.org/About-World-Vision-Report
http://www.worldvisionreport.org/About-World-Vision-Report


ًة على سطح كوكب الرض في  بتفرق" هو ثاني أكثر فيديو مشاهد
  على2010اليومين الخامس عشر و السادس عشر من يوليو 

ًا في يوم الرابع عشر من ًا من المركز التاسع عالمي  التوالي, متقدم
ًا للمجلة الولى التي تحدد مدى رواج2010يوليو  ، و ذلك طبق  

 الغاني على مستوى العالم, و هناك مفاجأة أخرى و هي تحقيق
 فيديو "إعلن مياه حياة" المركز التاسع من نسبة المشاهدة

ًا للمجلة2010العالمية في يوم الثامن و العشرين من يونيو    طبق
المريكية

المصدر

ًة فى    يوليو15مجلة بيلبورد - "أصلها بتفرق" ثاني أكثر مشاهد
 على مستوى العالم2010

http://www.billboard.biz/bbbiz/searc..._id=1004
104628

http://www.billboard.biz/bbbiz/searc..._id=1004
104567

--

ًة فى    يوليو16مجلة بيلبورد - "أصلها بتفرق" ثاني أكثر مشاهد
 على مستوى العالم2010

http://webcache.googleusercontent.co...08+
%22amr+diab

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UJFhXu5PRjEJ:www.billboard.biz/billboardbiz/photos/pdf/friday.pdf?t%3D102866108+%22amr+diab
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UJFhXu5PRjEJ:www.billboard.biz/billboardbiz/photos/pdf/friday.pdf?t%3D102866108+%22amr+diab
http://www.billboard.biz/bbbiz/search/article_display.jsp?vnu_content_id=1004104567
http://www.billboard.biz/bbbiz/search/article_display.jsp?vnu_content_id=1004104567
http://www.billboard.biz/bbbiz/search/article_display.jsp?vnu_content_id=1004104628
http://www.billboard.biz/bbbiz/search/article_display.jsp?vnu_content_id=1004104628


--

ًا فى  14مجلة بيلبورد - "أصلها بتفرق" - المركز التاسع عالمي  
 على مستوى العالم2010يوليو 

http://www.billboard.biz/bbbiz/conte...27d06f69
d51db4

--

ًا فى  مجلة بيلبورد - "إعلن مياه حياة" - المركز التاسع عالمي

http://www.billboard.biz/bbbiz/content_display/genre/e3iee6a0d1f3ba0fce74027d06f69d51db4
http://www.billboard.biz/bbbiz/content_display/genre/e3iee6a0d1f3ba0fce74027d06f69d51db4


 على مستوى العالم2010 يونيو 28

http://www.billboard.biz/bbbiz/searc..._id=1004
101165

--

سوني إريكسون تستعين بعمرو دياب في إعلنها الدولي

--

 من المعروف أن العديد من النجوم العرب قد قاموا بحملت إعلنية
 لشركة سوني إريكسون (الشرق الوسط), و لكن من الغريب و

 الصادم أن تطلق شركة سوني اريكسون (العالمية) اعلنها
 الرسمي لتليفون

Sony Ericsson W995 Walkman™
 و تضع صوت نجم عربي عالمي في الفيديو الترويجي الرسمي
 للشركة العالمية و الذي يذاع في جميع قنوات العالم في النسخة

 الثالثة الدولية, و هذا ما حدث فلم تجد "سوني إريكسون" العالمية
 سوى صوت عمرو دياب من بين نجوم العالم ليصدح في البرومو

ًا الثانية 8الرسمي في الثانية   من الحملة الترويجية11 و أيض

 شاهد و استمع الن إلى صوت عمرو دياب في الفيديو الترويجي
الرسمي لتليفون سوني إريكسون دابليو ناين ناين فايف

http://www.billboard.biz/bbbiz/search/article_display.jsp?vnu_content_id=1004101165
http://www.billboard.biz/bbbiz/search/article_display.jsp?vnu_content_id=1004101165


http://www.youtube.com/watch?
v=Z5dlEUSIJ60

11 و الثانية 8لحظ صوت عمرو دياب في الثانية 

 الفيديو هو رسمي و تجاري صادر من شركة سوني إريكسون
 العالمية و يذاع في جميع قنوات العالم فهو ليس موجه إلى الشرق
ًا يتميز  الوسط فقط. الجدير بالذكر أن هذا الفيديو الرسمي تحديد

 بروح الفكاهة و قد لقى أصداء ايجابية و شعبية واسعة في جميع
أنحاء العالم

--

عمرو دياب يفوز بأقوى فيديو عربي في تاريخ النترنت

--

http://www.youtube.com/watch?v=Z5dlEUSIJ60
http://www.youtube.com/watch?v=Z5dlEUSIJ60


ًا لشركة"انرولي ميديا" البريطانية, أكبر شركة فى العالم  طبق
ًا  "للتسويق الفيروسي للفيديو", فاز الفنان عمرو دياب رسمي

 بالمركز السادس و الثمانين علي مستوى الكرة الرضية من ناحية
ًة و إثارة و شعبية و اهتمام في ًل و مشارك  أكثر الفيديوهات تباد

ًا و  تاريخ شبكة التصالت الدولية النترنت, و بالمركز الول عربي
ًا, و ل يوجد مطرب عربي غيره فى القائمة التي تضم  شرق أوسطي
 أفضل و أكثر مائة فيديو كليب شعبية على مستوى كوكب الرض.



 من المعروف أن شركة "انرولي ميديا" تتميز بالشفافية و التكامل
 و الثقة فهي أكبر شركة تسويق رقمي متخصصة فى العالم تعتمد
 عليها بشكل حصري وسائل العلم العالمية و كبرى العلمات
 التجارية المتميزة و الوكالت العالمية. و الفيديو الذي يعد أحد

ًا للشركة  أفضل الفيديوهات في تاريخ شبكة النترنت طبق
 البريطانية هو إعلن بيبسي الذي قام فيه عمرو دياب بمشاركة

 بريتني سبيرز و بيونسي و بينك. و هناك معلومة ل يعرفها
 الكثيرون هي أن فيديو عمرو دياب هو الفيديو الصلي و الساسي

 لهذه النسخة من العلن, بالرغم من توجهه لمنطقة الشرق
 الوسط, فهذا العلن الذي أخرجه المخرجى الهندى العالمى

 تارسيم سينغ الذي صرح عقب تصوير العلن, أن عمرو أفضل
 من انريكي اجليسياس بمراحل من ناحية التمثيل, قام باحضار
 الفتاة التي تظهر مع بداية ظهور عمرو دياب في العلن لتلقي
 بالحمام لتتكرر هذه البداية في نسخة "اوروبا" التي يظهر فيها

ًا في  "انريكي اجليسياس" أي أن عمرو دياب هو الذي يظهر أيض
 نسخة انريكي اجليسياس فى بداية العلن. و الدليل على ذلك أن

 المخرج "ترسيم" أحضر فتاة هي في الصل بطلة شخصية
 "علء الدين" العالمية, الميرة ياسمين, و التي اختارها المخرج
ًا لتتناسب مع رؤيتة الشخصية لعمرو  العالمي "سينغ" خصيص
 دياب و ملمحة ذات الطابع العربي العالمي الصيل التي تستلزم
 "موديل" ذات نفس الطابع, و لعجابه بتمثيل عمرو دياب, فأتى
 بالموديل النكليزية "جوزفين بارساد" نجمة والت ديزني, ليتم
 تصوير بداية العلن. و بالرغم من عدم وجود دليل مادي بأن

 عمرو دياب هو النسخة الساسية, إل أن النجمة "جوزفين
 بارسيد" قد فجرت المفاجأة بأنها لم تصور هذا العلن مع انريكي
 انما مع عمرو دياب و بذلك يكون عمرو دياب هو نجم هذا العلن

 الذي فرض شخصيته فى الظهور ايضا فى بداية النسخة
 الوروبية, و ليكون هذا الفيديو هو أحد أفضل الفيديوهات التي

ًا للشركة الرائدة في عالم التسويق الرقمي يتبادلها العالم كله طبق



و الن مع المصادر

 خبر فوز عمرو دياب بأقوي فيديو في تاريخ الشرق الوسط على
شبكة النترنت في قائمة أفضل مائة فيديو فى العالم على الطلق

http://viralvideochart.unrulymedia.c...time&ite
ms=100

المزيد عن شركة "انرولي ميديا" النكليزية

http://www.unrulymedia.com/about/

المزيد عن معنى كلمة الفيديو الفيروسي

http://en.wikipedia.org/wiki/Viral_video

 تصريح نجمة والت ديزني, جوزفين بارساد بأنها كانت موديل أمام
عمرو دياب فقط

http://www.uk.castingcallpro.com/view.php?
uid=51351

المزيد عن المخرج تارسيم سينغ, مخرج الفيديو

http://en.wikipedia.org/wiki/Tarsem_Singh

--

http://en.wikipedia.org/wiki/Tarsem_Singh
http://www.uk.castingcallpro.com/view.php?uid=51351
http://www.uk.castingcallpro.com/view.php?uid=51351
http://en.wikipedia.org/wiki/Viral_video
http://www.unrulymedia.com/about/
http://viralvideochart.unrulymedia.com/chart_keyword/Beverages?interval=all_time&items=100
http://viralvideochart.unrulymedia.com/chart_keyword/Beverages?interval=all_time&items=100


أجواء عالمية مع عمرو دياب

بيوت الزياء الوروبية تستعين بموسيقى عمرو دياب

 بعد أربعة أيام من إعلن الرئيس الفرنسي نيكول ساركوزي أن
 الحجاب الذى يغطى كامل الجسم "ليس موضع ترحيب" في

 فرنسا, قام المدير الفني لكريستيان ديور جون غاليانو, بالشتراك
 مع أضخم بيوت الزياء الفرنسية مثل نينا ريتشي و وجان كلود, و
 اليطالية بلومارين و البيرتا فيريتى, بالنتقال إلى تصميم العبايات,
 و هو تحول تاريخى فى هذا المجال, و من ثم فقد تم إقامة معرض

 لعرض هذه التصميمات, يوصف بأنه أكبر معرض للعبايات
ْا فى فرنسا, و تحديدْا فى ْا هام  السلمية فى العالم, و كان حدث
 فندق جورج الخامس الفخم, حيث حضره كبار الشخصيات

السلمية و صانعى الموضة العالمية و الميرات
 و قد أرسلت أعلى بيوت الزياء الوروبية بما في ذلك جون

 غاليانو وبلومارين, موديلز يرتدين عباءة الكوتور على المدرج
 في محاولة لغراء المرأة المسلمة الغنية, كما استعانت هذه

 العلمات الوروبية بموسيقى عمرو دياب لعطاء الغرفة جوْا
ْا للغاية  عربي

المصدر: صحيفة التايم

2009 أغسطس 15تاريخ 

http://www.thetimes.co.za/Entertainm...spx?
id=1049975

http://www.thetimes.co.za/Entertainment/Article.aspx?id=1049975
http://www.thetimes.co.za/Entertainment/Article.aspx?id=1049975


--

 أشهر مطعم مغربى فى مدينة مانشيستر يعلق صورة عمرو دياب
فى غرفة الطعام

المصدر: صوت مانشيستر

 حيث يمكنك أن تمعن النظر فى عمرو دياب ذو العضلت المفتولة
 و هو أمامك فى غرفة الطعام, و أنت تأكل البقلوة و أيس كريم

ماء الورد

http://www.manchesterconfidential.co...ine
%20reviewed

--

 صدق أو ل تصدق: أغنية "وحشتينى" هى أول أغنية قام
بتشغيلها الجيش المريكى فى العراق فى مستشفى ميدانى

السر فى كتاب: السعى الرئاسي للسيناتور كاثرين لفورج

 فبعد سقوط تمثال صدام حسين و إسقاطه من قبل القوات المريكية
 و التحالف, قام الجيش المريكى بإنشاء أول مستشفى ميدانى

 لعلج الشعب العراقى, و قاموا باستضافة السياسيين و الصحفيين
 و كبار الشخصيات, و أعدوا وليمة كبيرة لهم, و تجمع الناس حول

 موسيقى عمرو دياب, و قال أحد العراقيين للسيناتور كاثرين
2004لفورج المرشحة لرئاسة الوليات المتحدة المريكية عام   

 أن عمرو دياب هو أهم مطرب عربى على الطلق, و استمتع
 الطفال المصابين فى المستشفى على أنغام أغنية وحشتينى. و

 كانت الستعانة بموسيقى عمرو دياب من جانب الجيش المريكى

http://www.manchesterconfidential.co.uk/index.asp?Sessionx=IpqiNwy6JWIjJHqiNwF6IHqi&realname=Le%20Tagine%20reviewed
http://www.manchesterconfidential.co.uk/index.asp?Sessionx=IpqiNwy6JWIjJHqiNwF6IHqi&realname=Le%20Tagine%20reviewed


 هو فى حد ذاته بهدف التخفيف عن المصابين, و بعد انتهاء أغنية
وحشتينى قامت الوركسترا العراقية بعزف أغنية بلدى

ًا كما سيتم عرض صفحات من الكتاب لحق

--

 و ل ننسى أنه تم الستماع إلى أغنية عمرو دياب نور العين,
 كعنصر موسيقى أساسى خلل مأدبة العشاء التكريمية بين رئيس

سوريا بشار السد و رئيسة الهند براتيبها باتيل

المصدر

http://www.thaindian.com/newsportal/..._100617
45.html

--

2009 إلى 2001عمرو دياب و وكالة الستخبارات المركزية 

 في فترة حكم بوش البن و حتى نهايتها, كان عمرو دياب
ًا" هو الشخصية التي أراد المن القومي المريكي و  "خصيص

 وكالة المخابرات المريكية استخدامها "لتوصيل" صوتها
 "الجديد" إلى الشرق الوسط من خلل موسيقاه المتداخلة بشكل

 مكثف مع الصوت المريكي المكلف بإذاعة أخبار و إحاطات
 السياسة المريكية عن طريق إذاعة راديو سوا التي أنشأتها
 الوليات المتحدة المريكية "لتحسين صورتها" لتحل محل

 "إذاعة صوت أمريكا" التى تم توجيهها إلى العالم العربي باللغة

http://www.thaindian.com/newsportal/business/india-syria-should-intensify-ties-patil_10061745.html
http://www.thaindian.com/newsportal/business/india-syria-should-intensify-ties-patil_10061745.html


  سبتمبر أوقفت الذاعة11، ولكن بعد أحداث 1950العربية عام 
 بث البرامج باللغة العربية، وفي نفس الوقت أطلقت إذاعة تسمى

 راديو سوا في توجه جديد على الطلق كان بطله العربي هو
 الفنان عمرو دياب الذي كان محور الرتكاز في إشباع السياسة

بالموسيقى المعاصرة

 بعد أحداث سبتمبر، تقدم الكونجرس المريكي بمبادرة لذاعة
 أغاني الفنان "عمرو دياب" لمكانته العربية على أثير الذاعة

 "الموجهة" الجديدة و التي سيتحمل الكونجرس مسؤولية تمويلها
 - و لم يذكر في المبادرة اسم فنان آخر في العالم حيث جاء إسم
 "بريتني سبيرز" و "جينفر لوبيز" على لسان هيئات السلك

 الدبلوماسي المريكي و ليس الكونجرس إثر تطعيم الذاعة بأغان
 إنجليزية و أسبانية لبهار المستمعين - جاء ذلك بعد اجتماعات
 تنادت إليها منظمات موالية لسرائيل. هذا من الناحية السياسية

 الرسمية, أما ما هو وراء الستار فهي الرؤية الستخباراتية
ًا". من الناحية العلمية قامت  المريكية في ملف "معد سلف

 صحيفة نيويورك تايمز و شبكة اي بى سى بالتطرق في هذا الشأن
 واصفين إياه "بالرسالة السياسية", حيث بدأ صائغو الرأي في

 واشنطن أن يشعروا بالقلق من خسارتهم حرب الفكار مع
 "الجهاديين", أثناء ذلك قاموا بنشر أسماء النجوم الذين حددهم
 الكونجرس و الدارة المريكية. على صعيد الدارة الخارجية،

ْا ْا رسمي ْا صحفي  قامت هيئة السلك الدبلوماسى المريكى بنشر بيان
 فى واشنطن بخصوص راديو "سوا" الذى أنشأته و دعمته

  فى الشرق الوسط, لتقريب2002حكومة جورج بوش عام 
ًا  وجهات النظر بين الشباب العربى, و الحكومة المريكية, مقترح
ًل من الكونجرس.  بواسطة وكالة الستخبارات المريكية، و ممو
 في الواقع كان نصيب عمرو دياب من البيان الصحفى المريكى

 كبيرْا جدْا, حيث استطرد فى علقة موسيقى عمرو دياب بمدى فهم
 و تقبل السياسة المريكية, حيث أنه الشخصية الموسيقية محور
 التركيز في البيان. و كانت ترجمة الجزء الخاص بعمرو دياب من



 البيان هي أنه "اذا وجد الشباب العربى صعوبة فى ابتلع أخبار
 سياسة الحكومة المريكية, فسنقدم لهم عمرو دياب, فيمكنهم
"حينئٍذ ابتلعها بطريقة أسهل, و تقبلها مع دندنة عمرو دياب

 على المستوى البحثي، كشف معهد جاليجو للدراسات الدولية
 للسلم بغاليسيا (أسبانيا) عن وثيقة هامة بعنوان "تفهم الصراع

 لتحقيق السلم" تؤكد أن عمرو دياب كان أداة و وسيلة
 استخدمتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش لتحقيق

 أهداف حيوية, غاية فى الهمية, فى المنطقة. هذه الهداف هى أن
 الدارة المريكية فى عهد بوش كانت تود إنشاء وسيلة إعلمية
 بنفس تأثير قناة الجزيرة, لذاعة أغانى عمرو دياب و بريتنى

 سبيرز فقط, كلما أراد الرئيس جورج بوش و كولن باول توجيه
 رسالة إلى المة العربية, فحواها أنهم ليسوا ضد العرب, و على
ْا إلى هذه الوسيلة للطاحة  الرغم من ذلك كانوا فى حاجة أيض

 بصدام حسين, فقاموا بإنشاء أجهزة إرسال ضخمة فى قبرص, و
 الكويت, و أطلقوا عليها اسم راديو "سوا", فكان عمرو دياب هو

 الورقة الرابحة فى يد الدارة المريكية السابقة للوصول إلى
مبتغاها

 علي الصعيد البحثي الرسمي, قامت مؤسسة التراث المريكى
 الُمحافظة ذات التأثير على السياسة الخارجية المريكية بإجراء
 بحث بعنوان "إستعادة صوت أمريكا فوق أعالى البحار" مؤكدْة
ْا أن عمرو دياب هو نصب عين الدارة المريكية في هذا  ضمني
 الصدد. على المستوى الدولي كشفت هيئة المم المتحدة عام

ًا لما أرادته المخابرات المريكية2006   - و ربما كان ذلك سبق
 ليتخذ ملف هذا الشأن صبغة "ثقة دولية" - عن وثيقة بعنوان

 "استعداد الشباب العربى للهداف النمائيه فى اللفية الجديدة",
 أكدت فيه أن عمرو دياب هو من بين أكثر اهتمامات العلم

 العرب, كما أكدت من خللها للعالم أن هناك خمس شخصيات هم
 بؤرة اهتمام الوساط العالمية و العربية فى المنطقة, من خلل



 مجموعة واسعة من البرامج، و كانت ترجمة الجزء الخاص
بورود إسم الفنان عمرو دياب في بيان المم المتحدة كالتالي

 هناك وضع متأزم تشهده المنطقه, و هناك علقة معقدة بين
 الشباب العربى, و وسائط العلم العالمية. كما أن هناك شباب
 لديهم سرعة وصول للراء المتباينة بشأن الحداث الراهنة, و
 أخرون غافلون عن عالم السياسة. و إن كان هناك زيادة فى

 إمكانية وصول المعلومات إلى المجتمع, يبدوا أن هناك حالة من
 الل مبالة بين الشباب العربى, و ذلك ربما لن تحسين الوصول

ْا على مستوى الفرص المتاحة  إلى هذه المعلومات ليس دائم
 للمشاركة فى الحياة السياسية, أو للتأثير على وضع السياسات. إن

 هذا الواقع يؤكد الدور الحيوى للعلم فى الطار السياسى
 للمجتمعات العربية فى تفعيل دور المواطن العادى. و مع ذلك, فإن
 تحسين العلقة مع وسائل العلم العالمية على المدى القصير, قد
 يؤدى إلى تفاقم إحباط المواطن بسبب النظم السياسية و المركزية
 التى تسمح لعدد قليل من نقاط الدخول و المشاركة. من المرجح,

 على المدى الطويل, أن يتحرك المواطنين المطلعين على هذه
 الخطوة للتأثير فى عملية تغيير مجتمعاتهم. و قد تمخضت هذه

 العملية عن نتائج ملموسة فى بعض الدول العربية. و مع إمكانية
 جديدة للوصول إلى العديد من الموضوعات التى تغطيها وسائل

 العلم العالمية, و التصالت, فسوف ينشأ عن هذا انفتاح أسواق
 متزايدة للفكار. هذا السوق سوف يقوم بإمداد المعلومات فى حالة
 وجود طلب ملموس. إن وسائط العلم المتاحة فى جميع أنحاء

 المنطقة, على المستويين العربى و العالمى يقومون بتفيذ مجموعة
 واسعة من البرامج و هى أخبار, أسامة بن لدن, عمرو دياب,

 تونى بلير, و دونالد رامسفيلد, إلى العمال الدرامية الممتدة من
 مصر و البرازيل, و الفلم القصيرة, و البرامج الدينية, و مايكل

جاكسون

ًا لمركز الستخبار الدولي "انتيريجانس"  فكان هذا البيان طبق



 بمثابة "سبق لجس النبض" و إضافة "ثقة" للخطة المريكية
القادمة في ذلك الوقت

 على المستوى العربي، كان المحللون السياسيون على قناة
 الجزيرة العربية على دراية بالملف "مكتمل الصورة"، ففى حلقة
 بعنوان "أداء العلم العربى فى حرب العراق"، قال البروفيسيور
 "أسعد أبو خليل", أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا: بأن

 إذاعة سوا جاءت بمبادرة ليس من مواطن في ولية أيوا
 وأوكلهوما، وإنما بمبادرة من الكونجرس، وإثر اجتماعات تنادت
 إليها منظمات موالية لسرائيل، لنها كانت "متضايقة" مما كانت

ًل "ولكني  تقوله (الجزيرة) وغير (الجزيرة)، و أردف قائ
 مطمئن .. فمهما صدحت إذاعة سوا بأغاني عمرو دياب أو برتني
ًا، فهذا ًا وغربي  اسبيرز الممزوجة بدعاية سياسية ممجوجة عربي
 لن يغير في رأيه شيء. من ذلك نستنتج أن كل من عمرو دياب و
 أي نجم أمريكي آخر - لذكر أكثر من إسم مثل سبيرز و لوبيز و

 ايمينم، لكن دياب كان السم الخاص في الورود - كانوا آداة في يد
 حكومة بوش و المخابرات المريكية للتأثير على الشباب العربي

 من خلل ربط موسيقاهم بالخبار التي تود الحكومة المريكية بثها
للعرب

 من ناحية أخرى، هل تعلم أن "جو بايدن" نائب الرئيس باراك
 أوباما قد تحدث "باللفظ و المعني" عن عمرو دياب؟ هذا صحيح،
 فقد تحدث عن عمرو دياب في هذا الصدد قبل تولية منصب نائب
 رئيس الوليات المتحدة المريكية, حيث كان رئيس لجنة العلقات
ًل "إن الوليات المتحدة قد تطلق قناة  الخارجية بالكونجرس، قائ

 إخبارية للتصدي لقناة «الجزيرة» القطرية, موجهة باللغة العربية,
 و تضم ضمن منوعاتها المطرب المصرى "عمرو دياب", على أن
 تكون ميزانيتها نصف بليون دولر". لم يقف المر عند هذا الحد،

 فقد تحدث النائب الجمهورى إد رويس, رئيس اللجنة الفرعية
ًل "إننا سوف ننشىء  بالكونجرس, و المعنية بالرهاب الدولي قائ



 شبكة جديدة للراديو فى الشرق الوسط لكسب قلوب الشباب
 العربى, و سوف تضم مادونا, و باك سترييت بويز, و عمرو دياب
 مصر"، و قال كينيث توملينسون, رئيس المكتب الميركي للبث
 الذاعي أنه "إذا قررت الدارة المريكية إلغاء إذاعات (صوت
 أمريكا) الصادرة باللغة النجليزية ما عدا راديو سوا الموجه

 للشباب, سوف يفاجأ العرب بتكرار اذاعة موسيقى بريتني سبيرز
 وجينيفر لوبيز وعمرو دياب، لستيعاب آخر أخبار الزمة في
 منطقتهم". على نحو آخر صرح آلن هايل جونيور, نائب مدير

 إذاعة صوت أمريكا أنه سوف يتلقى المستمعون العرب موسيقى
 عمرو دياب بشكل منتظم, لهضم الخبار المريكية، أما على

 الصعيد العربي فقال جورج جدة, مراسل وكالة انباء اسوشيتد
 برس المخضرم عن وزارة الخارجية المريكية، أنه "إذا كانت
 هناك صعوبة فى ابتلع الخبار سنقدم لهم عمرو دياب". على
 صعيد آخر، فإن البليونير المريكي اليهودى "نورمان باتيز"

 صاحب أكبر شركة لمحطات الذاعة في الوليات المتحدة واسمها,
 ويست وود، هو أحد المرشحين لسم عمرو دياب للزج به عن
 طريق توجية الرسالة المريكية للعالم العربى عن طريق بث

 أغانيه, و قام بتدعيم الراديو المريكى الموجه، أما مونرو برايس
 هو مدير مركز دراسات التصال الدولي بجامعة بنسيلفانيا, و الذى
 قام بنشر دراسة في هذا الشأن فى كلية كاردوزو للقانون, بعنوان,

 "الدبلوماسية العامة و تحول البث الذاعي الدولي"، و شين
 هاريس هو مراسل المجلة الوطنية للستخبارات الذى كتب المقال
 الذى يحتوى على اسم عمرو دياب (العربى الوحيد) فى المجلة
 التي قامت بنشر الدراسة، و البروفيسور فيل تايلور هو أستاذ

 التصالت الدولية في معهد دراسات التصالت في جامعة ليدز, و
الذى قام بنشر المقال على صفحتة الخاصة بالجامعة

 و بغض النظر عن أسبقية "جس النبض" المريكي بنشر إسم
 "عمرو دياب" في بيان للمم المتحدة يتحدث عن "أهميته و

 مكانته"، فكانت هناك أسبقية أخري تؤكد هي و الولى علي مدي



ًا  "وضعية عمرو دياب في الجندة الستخباراتية المريكية" - بناء
 على ما أفصح عنه كتاب "السعى الرئاسي للسيناتور كاثرين
 لفورج" - و هي أن أغنية "وحشتينى" هى أول أغنية قام

 بتشغيلها الجيش المريكى في العراق بعد الغزو و سقوط نظام
 صدام حسين، فبعد سقوط تمثال صدام حسين من قبل القوات

 المريكية و التحالف, قام الجيش المريكى بإنشاء أول مستشفى
 ميدانى لعلج الشعب العراقى, و قاموا باستضافة السياسيين و

 الصحفيين و كبار الشخصيات, و أعدوا وليمة كبيرة لهم, و تجمع
 الناس حول موسيقى عمرو دياب, و قال أحد العراقيين للسيناتور
 كاثرين لفورج المرشحة لرئاسة الوليات المتحدة المريكية عام

  أن عمرو دياب هو أهم مطرب عربى على الطلق, و2004
 استمتع الطفال المصابين فى المستشفى على أنغام أغنية

 وحشتينى. و كانت الستعانة بموسيقى عمرو دياب من جانب
 الجيش المريكى هو فى حد ذاته بهدف التخفيف عن المصابين, و
 بعد انتهاء أغنية وحشتينى قامت الوركسترا العراقية بعزف أغنية

بلدى

 ردود الفعال الدبية لم تختلف عن نظيرتها السياسية، ففي رواية
 الجاسوسية "أيام لس فيغاس الخيرة" أكد المؤلف المريكي

 روي هايز أن المخابرات المريكية استخدمت أغاني عمرو دياب
ًا للتأثير بمعلوماتها السياسية في الشرق الوسط,  فقط و خصيص

 كذلك ورود اسمه في سجلت وكالة المخابرات المركزية للعب دور
 هام في مدى تقبل العرب للسياسة المريكية بعد حرب العراق و

 ذلك بضخ أغانيه بشكل مكثف و ٌمبالغ فيه في الذاعة التي أنشأتها
 الحكومة المريكية لتتحدث بصوتها، و هي إذاعة راديو سوا، على

أن تكون النسخة المريكية من قناة الجزيرة القطرية

--

المصادر اللكترونية



عمرو دياب على رابطة الخدمة الخارجية المريكية

http://www.afsa.org/fsj/nov02/radio.pdf

عمرو دياب في مؤسسة التراث المريكية المحافظة

http://www.heritage.org/research/gov...form/hl8
17.cfm

عمرو دياب في المم المتحدة

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/d...byouthm
dgs.pdf

عمرو دياب في قناة الجزيرة

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6...72EF635
.htm#L1

عمرو دياب على شبكة اي بي سي المريكية

http://www.abc.net.au/rn/backgroundb...06/171
6276.htm

للستماع

http://mpegmedia.abc.net.au/rn/podca...g_20060
820.mp3

http://mpegmedia.abc.net.au/rn/podcast/2006/08/bbg_20060820.mp3
http://mpegmedia.abc.net.au/rn/podcast/2006/08/bbg_20060820.mp3
http://www.abc.net.au/rn/backgroundbriefing/stories/2006/1716276.htm
http://www.abc.net.au/rn/backgroundbriefing/stories/2006/1716276.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/61D23220-8654-4C61-B55B-4E85172EF635.htm#L1
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/61D23220-8654-4C61-B55B-4E85172EF635.htm#L1
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/arabyouthmdgs.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/arabyouthmdgs.pdf
http://www.heritage.org/research/governmentreform/hl817.cfm
http://www.heritage.org/research/governmentreform/hl817.cfm
http://www.afsa.org/fsj/nov02/radio.pdf


عمرو دياب في صحيفة نيويورك تايمز

http://www.nytimes.com/2002/06/17/in...st/17RA
DI.html

كتاب السعى الرئاسي للسيناتور كاثرين لفورج

الغلف

الحكاية من صفحات الكتاب

http://www.nytimes.com/2002/06/17/international/middleeast/17RADI.html
http://www.nytimes.com/2002/06/17/international/middleeast/17RADI.html










رواية أيام لس فيغاس الخيرة كامل

http://www.solothurnli.com/LastDays/..._Las_
Vegas.pd

غلف الرواي
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الصفحة التي بها عمرو دياب
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الموقع الرسمي للرواية

http://www.thelastdaysoflasvegas.com/

 الذى قام بنشر ما قاله نائب الرئيس أوباما, جوزيف بايدن عن
 عمرو دياب, على لسان النائب, إيد رويس, و البليونير نورمان

 باتيز, هى جريدة كاردوزو للقانون الدولي التابعة لكلية
 بنجامين .ن. كاردوزو للقانون, و التى قام بنشرها مناوبْة, المركز
 العالمي لدراسات التصالت في كلية أننبرغ بجامعة بنسيلفانيا في
الوليات المتحدة, و هاهى صفحة من الدراسة, و الدراسة كاملة

http://www.thelastdaysoflasvegas.com/


الدراسة كاملة



http://www.global.asc.upenn.edu/docs...sEntJ_2
003.pdf

عمرو دياب في المجلة الوطنية للستخبارات

http://www.govexec.com/features/0903hs/HS090
3s7.htm

 عمرو دياب في معهد دراسات التصالت - جامعة ليدس
البريطانية

http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.c...141&paper
=2691

 عمرو دياب في الدراسات الذاعية العالمية التي تصدرها الجامعة
 المريكية بالقاهرة, و كلية سانت انتوني بجامعة اكسفورد

http://www.tbsjournal.com/Heil.html

--

ماليزيا تقوم بتعليم اللغة العربية على أغاني عمرو دياب

--

http://www.tbsjournal.com/Heil.html
http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&folder=141&paper=2691
http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&folder=141&paper=2691
http://www.govexec.com/features/0903hs/HS0903s7.htm
http://www.govexec.com/features/0903hs/HS0903s7.htm
http://www.global.asc.upenn.edu/docs/Price_CardozoArtsEntJ_2003.pdf
http://www.global.asc.upenn.edu/docs/Price_CardozoArtsEntJ_2003.pdf


الميرة "تنكو ماسيرا" مع والدها السلطان

ًا قيام الجامعة  أكدت مكتبة المجلس الوطني في سنغافورة رسمي
 السلمية العالمية بماليزيا تعليم اللغة العربية عن طريق الستعانة
 بأغاني الفنان عمرو دياب، هذا بجانب تعليمها اللغة العربية عن

 طريق القرآن و السنة. جاء ذلك عقب تصريح الميرة "تنكو
 ماسيرا" ابنتة سلطان ولية جوهور اسكندر ابن المرحوم سلطان
 اسماعيل الملك الثامن لماليزيا أنها كانت تتعلم طوال فترة بقائها

 في الجامعة السلمية اللغة العربية على أغاني عمرو دياب.
 الجدير بالذكر أن الجامعة السلمية العالمية بماليزيا تقوم بتدريس

 ليس فقط العلوم السلمية بل كذلك العلوم الجتماعية والعلمية
، حيث خلفه2010والطبية الخرى. و توفي والد الميرة في يناير   

 ابنه "تنكو ابراهيم" الخ الكبر للميرة الماليزية. تم نشر هذا
 العتراف في مجلة "جيليتا" الماليزية، و التي تعني "الجميلة"،
 و ذلك إثر الحتفال بتخرج أميرة ماليزيا من الجامعة السلمية

العالمية

المصدر

مجلة "جيليتا" الماليزية - الصفحة الخامسة
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 قامت بنشرها مكتبة المجلس الوطني في سنغافورة



http://mms.elibraryhub.com/SHC/eMaga...Dec
%20Vol2.pdf

--

جامعة جنوب السبتيين: الستماع لعمرو دياب يثقف الفرد

--

This image has been resized. Click this bar to view 
the full image. The original image is sized 705x282 

and weights 73KB.

 نشرت جامعة جنوب السبتيين، الواقعة بولية تينيسي المريكية،
 و هي جامعة دينية تابعة للكنيسة السبتية تهتم بالفنون الحرة،
ًل عن عمرو دياب على صدر الصحيفة الطلبية التي تسمى  مقا

ُأديرت منذ عام  ، الواقعة بقاعة1926"اللكنة الجنوبية" و التى   
 "رايت" بمركز الطلب. نشر مساهم في الصحيفة يدعى

ًل تحت مسمى" "استمع إلى عمرو دياب:  ""كليفتون شالر" مقا

http://mms.elibraryhub.com/SHC/eMagazine/Jelita/2005%20Jelita%20Dec%20Vol2.pdf
http://mms.elibraryhub.com/SHC/eMagazine/Jelita/2005%20Jelita%20Dec%20Vol2.pdf


الب الفعلي لموسيقى البحر البيض المتوسط"، و يقول شالر

ًا ما أنظر أنا و أختي إلى طعام بعضنا في المدرسة، لننا  كنت دائم
 كنا نعرف أن هناك شيء مختلف، كما كنا ننظر حولنا و نرى
ًا أن هناك شىء مختلف. لقد  الطفال الخرين. كنا نعرف دائم
 وطدت أمي ثقافتها بنا، بل و جميع الثقافات. و هذا هو الحال

بالنسبة إلى الموسيقى التي أستمع إليها

 إن عمرو دياب هو فنان مصري يصنع موسيقى عظيمة.إنني
 أستمع اليه لدرجة أنني ل أتذكر منذ متى. و لم يستغرق الوقت
ًل حتى تعودت عليه، ذلك لن موسيقاه فقط باللغة العربية.  طوي
 هناك أغاني عظيمة من اسطوانة "وياه" مثل "إل حبيبي" و

""وياه

 من أقوى اللحظات الحاسمة التي استمعت فيها إلى دياب، عندما
 هبطت في مصر و استقليت سيارة أجرة لتقوم بتوصيلنا إلى

ًل من اللغة ًل من النكليزية، و تحدثنا قلي  الفندق. تحدث السائق قلي
 العربية بفضل البروفيسور "فيليب سمعان". لم يكن سائق الجرة
ًا، فسألنا إذا كنا نود الستماع لبعض الموسيقى.  يود المر محرج
 نظرت من خلل أشرطة الكاسيت لديه و رأيت دياب. قام السائق

 بوضع شريط دياب في السيارة و تغير الوضع برمته. أخذنا
السائق إلى منزله للقاء عائلته و تناول الشاي

ًا سوف تسمعه  إن عمرو دياب فنان كبير و موسيقاه ليست شيئ
ًا  على الراديو كل يوم. إن الستماع إليه لن ينقي أذنيك فقط نقاء
ًا. و من يدري فقط ًا مثقف ًا إنسان ًل، بل سيجعلك أيض ًا جمي  صافي

ًا بسببه تحصل حتى على الشاي مجان

--



المقال في جريدة الجامعة

http://accent.cs.southern.edu/?p=2363

--

صربيا تستعد لحياء أغنية وماله

--

ًا عام    إل أن أحد أهم2005برغم من صدور أغنية "وماله" رسمي
 مطربات جمهورية صربيا تستعد لطلق أهم أغنية سوف تجتاح
 صربيا في اليام القليلة المقبلة، أل و هي أغنية "مش كويسة"
 التي هي بمثابة إحياء لغنية النجم العربي الهم على الطلق

 "عمرو دياب". و تتمنى المطربة "ناتاسا بكفالك" نجاح الغنية
 على المستوي المحلي، و وصفت وسائل العلم الصربية الغنية
 بأنها "أحد الغاني العالمية المحبوبة" التي إجتاز عدد مشاهديها

 على اليوتيوب وحده أكثر من مليون و مائتي ألف مشاهد، كما
 وصفت "بكفالك" تقديمها للغنية بأنها "إعادة إحياء" لهذه

 الغنية الجميلة. هذا و قد تم إذاعة الترويج الخاص بالغنية في
 الرابع من سبتمبر الجاري، و غنت النجمة "بكفالك" الغنية

  في صربيا، على القناة1كاملة في المحطة الصربية الخاصة رقم 
 التلفزيونية "بينك تي في" في برنامج "كل شىء بالحب"، بالبث

 الحي في السادس عشر من سبتمبر الجاري، هذا و قد تناولت
ًا كبرى المواقع الصربية نبأ الستعداد لطلق هذه الغنية قريب

لمشاهدة آداء "ناتاسا بكفالك" على قناة بينك تي في

http://accent.cs.southern.edu/?p=2363


http://www.youtube.com/watch?v=-csyiase0CU

لمشاهدة الترويج الخاص بالغنية

http://www.youtube.com/watch?
v=GsMTATn70yA

أحد المواقع الخبارية الصربية التي أذاعت الخبر

http://www.srbijanet.rs/zvezde/domac...ske-
pesme.html

--

عمرو دياب و شهرته الممتدة من تايلند إلى الصين

--

http://www.srbijanet.rs/zvezde/domacica/63312-nataa-bekvalac-peva-obradu-egipatske-pesme.html
http://www.srbijanet.rs/zvezde/domacica/63312-nataa-bekvalac-peva-obradu-egipatske-pesme.html
http://www.youtube.com/watch?v=GsMTATn70yA
http://www.youtube.com/watch?v=GsMTATn70yA
http://www.youtube.com/watch?v=-csyiase0CU


تدريس عمرو دياب في تايلند

 هل تعلم أنه تم وضع عمرو دياب ضمن الخطة المقررة للمنهج
ًا في مقاطعة لمفون، حيث  الدراسي في مملكة تايلند، و تحديد
 تشهد مدرسة "شاكام كاناثوم" التايلندية بتدريس النجم عمرو
 دياب ضمن المنهج الحضاري المقرر بوصفه "الثقل المصري"
 في عالم الموسيقى، و لم يغفل الكتاب التايلندي المقرر تاريخ

ًا قطبي الغناء المصري الفنان عمرو دياب  الموسيقى المصرية ذاكر
ًا أجمل أغنيتين رومانسيتين في تاريخ  و السيدة أم كلثوم، واصف
 مصر هما "وماله" و "انت عمري". و جاء هذا الوصف في

 كتاب الحضارة، في القسم الذي يتحدث عن تاريخ مصر و ثقافتها
من العصر الفرعوني إلى وقتنا هذا بدقة متناهية

صفحة الكتاب
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بعض صفح الكتاب المدرسي الرسمي



http://www.chakkham.ac.th/krupailin/...09_141-
160.pdf

--

ًا في مدينة شنغهاي و نصل إلى الصين و تحديد

 حيث أحد أشهر العلميات الصينيات "جيانغ هوا" التي حظيت
 بمقابلت مع توني بلير، و جاكي شان و رئيس شركة نوكيا

 العالمية، و التي كتبت فقرة مخصصة عن مدى أهمية عمرو دياب
 و موسيقاه في باكستان المحطة التي توقفت عندها في رحلتها إلى

 أفغانستان، فتقول "إن موسيقى عمرو دياب تجعلنى أقفز من
 الثارة"، و تستطرد في القول "بأن موسيقى عمرو دياب كالطعام
 في باكستان"، و تمت كتابة المقال في أحد أهم الصحف الصينية و

هي صحيفة شينمين المسائية الصينية

http://www.chakkham.ac.th/krupailin/lesson%209_141-160.pdf
http://www.chakkham.ac.th/krupailin/lesson%209_141-160.pdf


المصدر: صحيفة شينمين المسائية بشنغهاي

http://xmwb.news365.com.cn/ygb/t20051107_71
1241.htm

--

 واشنطن: عمرو دياب هو أسطورة مصر الموسيقية في العصر
الجديد

--

 ذكرت الحكومة الفيدرالية لقطاع كولومبيا أو كما تعرف
 بـ"واشنطن دي سي" أن عمرو دياب هو "اسطورة الموسيقي في

 العصر الجديد بمصر"، كما أن "جماهيره تمتد في جميع أنحاء

http://xmwb.news365.com.cn/ygb/t20051107_711241.htm
http://xmwb.news365.com.cn/ygb/t20051107_711241.htm


 الشرق الوسط و أوروبا". جاء ذلك في الصفحة المخصصة
 لجمهورية مصر العربية على موقع حكومة واشنطن دي سي، و
ُيذكر اسم أي فنان معاصر آخر سوي الفنان عمرو دياب. كما  لم 

 تمت ترجمة "عمرو دياب، أسطورة الموسيقى في العصر
 الحديث" بجميع اللغات على الموقع الرسمي لعاصمة الوليات

ُيذكر أنه يتم أرشفة الملفات الهامة على موقع  المتحدة المريكية. 
 الحكومات المريكية عن طريق شركة "ورلد لينجو" المختصة
 بالترجمة، و كانت صفحة مصر أحد الصفح الهامة التي ُذكر فيها

هذا الوصف لعمرو دياب

المصدر

الموقع الرسمي لقطاع التحاد الفيدرالي لحكومة واشنطن دي سي

http://translate.dc.gov/ma/enwiki/en/Egypt/1

http://dc.gov/

--

ًا في كوريا ًا و نفوذ ًا عمرو دياب الكثر تأثير رسمي

--

http://dc.gov/
http://translate.dc.gov/ma/enwiki/en/Egypt/1


 مبني رابطة إنشاء و تعمير كوريا الذي أتت منه دراسة الجدوي
التي عمرو دياب هو أحد أبطالها



--

 في دراسة جدوى أظهرتها منظمة ترويج الصادرات والستثمار
 الكورية "كوترا" بالتعاون مع مجلس النشاء و التعمير الكوري،
 جاء فيها أن عمرو دياب هو الفنان الوحيد المؤثر في كل ما يخص
 الشرق الوسط من اهتمامات في كافة المجالت، كما جاء الفنان

ًا  عمرو دياب في الترتيب العشرين من حيث أكثر الشخصيات تأثير
ًا للستثمار بالنسبة للحكومة الكورية في الشرق الوسط،  و جلب

ًا على ملوك و أمراء و رؤساء عرب بما فيهم ملكة الردن.  متقدم
 و بوجود اسم عمرو دياب يكون هو الفنان العربي الوحيد المذكور
ًا تراهم الحكومة الكورية أهم  في القائمة التي تضم خمسين اسم
ًا على  الشخصيات العربية ليس فقط من وجهة نظرها، بل بناء

 دراسات و تقارير و تحليلت استخباراتية شديدة الصلة بما يمكن
 أن يجلب النفع و التأثير اليجابي على القتصاد الكوري. المثير أن

ًا و باللغة  المنظمة الحكومية الكورية وصفت عمرو دياب حرفي
 الكورية أنه "الفنان الكثر شعبية في الشرق الوسط، أبو

 الموسيقى المتوسطية (الب الروحي لموسيقى البحر البيض
ًا لعمرو دياب على  المتوسط) و هو اللقب الذي أصبح ملزم

 مستوى العالم كله كلقب شرفي له في عالم موسيقى البوب. نشرت
 الوثيقة عن طريق مركز دعم النشاء و المصانع الكورية

 "كوبكو" و ذلك على موقع مجلس النشاء و التعمير الكوري في
دراسة جدوى ميدانية تخص منظمة "كوترا" الحكومية في كوريا

الوصف الحكومي الكوري الرسمي لعمرو دياب

 ترتيب عمرو دياب بما يخدم مصالح منظمة ترويج الصادرات و



الستثمار الكورية

102للطلع على التقرير - عمرو دياب صـ

http://www.cak.or.kr/upfiles/notice/...840;%20re
v.pdf

لمعرفة المزيد عن منظمة كوترا

http://www.baghdadchamber.com/module...icle
&sid=12252

تم بحمد ا

http://www.baghdadchamber.com/modules.php?name=News&file=article&sid=12252
http://www.baghdadchamber.com/modules.php?name=News&file=article&sid=12252
http://www.cak.or.kr/upfiles/notice/%ED%94%8C%EB%9E%9C%ED%8A%B8%EA%B1%B4%EC%84%A4%EC%A0%95%EB%B3%B4%EC%A7%80(09)%EB%85%8406%EC%9B%94%ED%98%B8%20rev.pdf
http://www.cak.or.kr/upfiles/notice/%ED%94%8C%EB%9E%9C%ED%8A%B8%EA%B1%B4%EC%84%A4%EC%A0%95%EB%B3%B4%EC%A7%80(09)%EB%85%8406%EC%9B%94%ED%98%B8%20rev.pdf

